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อบรมออนไลน์ Zoom พร้ อมรับใบวุฒบิ ัตรฟรี

หลักสู ตร เทคนิคการโค้ ชลูกทีมสาหรับผู้จัดการขาย
วันอาทิตย์ ที่ 22 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น. (อบรม 3 ชั่วโมง)

ราคาพิเศษ เพียงท่านละ 1,500 บาทเท่ านั้น

สมัคร 3 เข้ าฟรี + 1 ท่ านทันที !!!
วิทยากร : อาจารยรัชเดช อติกนิษฐ
(โค้ชนักขาย B2B & B2C)
อดีตนักขายประกันชีวิตอันดับ 1 ของประเทศ

หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบนั ธุรกิจที่มีกิจกรรมการขายเป็ นหัวใจสาคัญในการขับเคลื่อนยอดขายมักจะประสบปัญหาและ
อุปสรรคทั้งปั จจัยภายในและปัจจัยภายนอกขององค์กร ปัจจัยภายนอกองค์กรคือจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการ
เข้าถึงลูกค้าที่ง่ายขึ้นทั้งจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และคู่แข่งรายใหม่ที่เข้ามามากขึ้น ส่ งผลให้กิจกรรมการขาย
ขององค์กรจาเป็ นต้องขายเชิ งรุ กมากยิง่ ขึ้นเพื่อจะได้แข่งขันกับคู่แข่งในตลาดได้ ซึ่งมีผลกระทบต่อต่อปัจจัยภายใน
และหนึ่งในปัจจัยภายในองค์กรที่เป็ นหัวใจในการขับเคลื่อนยอดขายนัน่ ก็คือ "ฝ่ ายขาย” ที่ตอ้ งกระตือรื อร้นมากขึ้นใน
การใช้ทกั ษะและเทคนิคต่าง ๆ เพื่อตอบสนองเป้าหมายที่ได้รับ ส่งผลทาให้พนักงานขายเกิดความกดดันมากขึ้น ทาให้
ยอดขายลดลง และการลาออกของพนักงานขายที่มีแนวโน้มมากขึ้น สิ่ งที่เกิดขึ้นนี้ส่งผลกระทบต่อผูบ้ ริ หารเขต ที่
บริ หารทั้งภาพใหญ่ ที่จาเป็ นต้องหาวิธีบริ หารจัดการทีมงาน, กระตุน้ ขวัญกาลังใจ, และทาหน้าที่เป็ นโค้ชให้กบั ทีมงาน
ทั้งเรื่ อง ความรู ้ในผลิตภัณฑ์, ทักษะการขาย และการบริ หารเป้าหมายการขาย จากปัญหาดังกล่าว จึงได้จดั ทาโครงการ
นี้ ขึ้นเพื่อให้ผบู ้ ริ หารเขต สามารถเป็ นโค้ชให้กบั ผูจ้ ดั การสาขาเพื่อให้นาวิธีการดังกล่าวไปใช้โค้ชพนักงานขาย เพื่อให้
องค์กรมียอดขายเพิ่มมากขึ้นและลดอัตราการลาออกของพนักงานขายได้
วัตถุประสงค์
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1. ผูเ้ ข้าอบรมจะได้รับแนวทางแก้ปัญหาและอุปสรรคของการบริ หารการขายได้
2. ผูเ้ ข้าอบรมจะมีความรู ้และความเข้าใจการโค้ชทีมงานฝ่ ายขาย
3. ผูเ้ ข้าอบรมจะมีความรู ้และความเข้าใจวิธีการโค้ชด้วยทฤษฎีการขาย KASH
4. ผูเ้ ข้าอบรมจะได้รับวิธีการโค้ชแบบการสร้างแรงจูงใจเชิงบวกให้กบั พนักงานขายได้
5. ผูเ้ ข้าอบรมได้รับวิธีการโค้ชทบทวนผลิตภัณฑ์ที่มีและเข้าใจจุดขายของผลิตภัณฑ์ให้ดูน่าสนใจได้
6. ผูเ้ ข้าอบรมได้รับวิธีการโค้ชขั้นตอนการขายโดยใช้บทการขาย และแนวทางการตอบข้อโต้แย้งที่ดี
7. ผูเ้ ข้าอบรมได้รับวิธีการโค้ชการบริ หารเป้าหมายการขายอย่างมีทิศทางที่ชดั เจนได้
เนื้อหาหลักสู ตร
1.
คลินิกผูบ้ ริ หารฝ่ ายขาย ค้นหาปัญหาและอุปสรรคของการบริ หารการขาย
2.
การโค้ชทีมงานฝ่ ายขาย ทาอย่างไร ?
3.
การโค้ชทีมงานฝ่ ายขายด้วยทฤษฎีการขาย KASH
4.
การโค้ช ความคิด และทัศนคติ (A : Attitude) ให้ทีมงานฝ่ ายขาย
5.
การโค้ชหลักการเรี ยนรู ้ผลิตภัณฑ์ (K : Knowledge) ให้กบั ทีมงานฝ่ ายขาย
6.
การโค้ชวิธีการฝึ กฝนทักษะการขาย (S : Skill) และการตอบข้อโต้แย้งให้กบั ทีมงานฝ่ ายขาย
7.
การโค้ชวิธีการบริ หารเป้าหมาย (H : Habit) อย่างเป็ นระบบ
หลักสู ตรนี้เหมาะกับใคร ? ผูจ้ ดั การทีมขาย ผูจ้ ดั การเขตขาย, หัวหน้าทีมขาย, Team Leader
วิธีการอบรม

การบรรยาย การทา Workshop กิจกรรมปลดล็อคความคิด Workshop บทการโค้ชทีมงาน

ระยะเวลาการอบรม Online Training 3 ชัว่ โมงและ กรณี Public & In House training 6 ชม.
บรรยายโดย อ.รัชเดช อติกนิษฐ ประสบการณ์การทางาน 17 ปี ในธุรกิจประกันชีวิต
เคยเป็ น ผจก.อาวุโส ฝ่ ายฝึ กอบรมพันธมิตรธุรกิจ บมจ.พรู เด็นเชียลประกันชีวิต(ปะเทศไทย) และ ผจก.อาวุโส ส่วน
ฝึ กอบรมการขายธนาคารพาณิชย์ บมจ.ไทยประกันชีวิต มีประสบการณ์เป็ นวิทยากรหลักสูตรการขายให้กบั ธนาคาร
บริ ษทั ประกันชีวิต บริ ษทั ประกันวินาศภัย บริ ษทั ผลิตและจัดจาหน่ายเครื่ องใช้ไฟฟ้ า และบริ ษทั สิ นเชื่อรถยนต์
อดีตนักขายประกันชีวิตอันดับ 1 ของประเทศ ธค.2547 และ มค.2548 ของช่องทางธนาคาร ของบมจ.กรุ งไทยแอกซ่า
ประกันชีวิต
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ค่าใช้จ่ายในการอบรม
จะทาการส่งเอกสารการบรรยาย ไฟล์ PDF ทางอีเมล์ก่อนอบรม 2-3 วัน พร้อมรับใบรับรองวุฒิบตั รทางไปรษณีย์

สถานภาพ

ค่าลงทะเบียน

ภาษีมูลค่ าเพิม่ 7%

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

ราคาสุ ทธิ

ราคาพิเศษท่านละ

1,500

105

45

1,560

4,500

315

135

4,680

สมัคร 3 เข้ าฟรี +

1 ท่าน

รายละเอียดหลักสู ตรอื่น ๆ เพิม่ เติมได้ที่นี่ คลิ๊ก http://www.hrdzenter.com/
สารองที่นั่ง ติดต่ อเพิม่ เติมได้ ที่
คุณธนนันท์ 090 645 0992 , 089 606 0444, Line : hrdzenter
www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzentertraining@gmail.com , jiw473@gmail.com www.facebook.com/hrdzenter, IG : hrd_zenter
วิธีการชาระเงิน เช็คสั่งจ่ ายในนาม บริษทั ศูนย์ ส่งเสริ มและพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ จากัด
โอนเงินเข้าบัญชีนาม บริษัท ศูนย์ ส่งเสริมและพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ จากัด
>> ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรั ลพลาซาลาดพร้ าว บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 206-237-1740
(กรุณาส่ งสาเนาใบฝากเงิน พร้ อมใบสมัครมายังบริษัทเพื่อยืนยันการชาระเงิน และใช้ เป็ นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์ : hrdzenter@gmail.com,
Line : hrdzenter (ผู้เข้ าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด)

บริ ษทั ศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จากัด (สนญ.) เลขที่ 171/162 ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1-1 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุ งเทพฯ 10140
HOTLINE : 089-606-0444, 090-6450992, 089-773-7091 :www.hrdzenter.com E-mail:hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter

